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Groningen is de stad met de jongste bevolking van Nederland.
Daarbij past ander beleid dan bij andere steden. Beleid dat
recht doet aan de belangen van jongeren, maar vooral ook
beleid dat erop gericht is om de stad te laten profiteren van de
aanwezigheid van zoveel jonge mensen. Daarvoor staat Student
en Stad nu al meer dan 20 jaar, en dat zullen we blijven doen!
Die jonge bevolking is het uithangbord van Groningen.
Jongeren zorgen voor een levendige stad met draagvlak
voor evenementen, horeca en winkels. Maar ze zorgen ook
voor een innovatieve stad die zichzelf blijft ontwikkelen.
De kennis die hier aan kennisinstellingen en daarbuiten wordt
opgedaan, moet in grotere mate behouden blijven voor de stad. Elk
jaar vertrekken duizenden studenten uit Groningen, onder meer
omdat in Groningen nauwelijks banen zijn voor hogeropgeleiden.
Student en Stad wil daarom zorgen voor een beter ondernemingsklimaat en een beter vestigingsklimaat voor werkgevers.
Een stem op ons is een stem voor een energieke stad. Wij komen
natuurlijk op voor de belangen van jongeren in Groningen, maar wij
zijn er ook voor de rest van de stad. Met een jonge, frisse blik bekijken
wij al het gemeentelijke beleid. Anders dan andere partijen kunnen
wij altijd kiezen voor innovatie, levendigheid en de kenniseconomie.
De komende vier jaar willen wij de stad laten bruisen; een stad waar
plek is voor evenementen en voor de horeca. We willen zorgen voor
kwalitatief goede huisvesting voor jongeren en een bereikbare stad
waarin de fiets altijd voorrang krijgt. Wij geloven in de potentie van
jongeren en willen van Groningen een stad maken die zich bewust
is van deze kracht en hier zo goed mogelijk op inspeelt.
Suzanne Klein Schaarsberg
Lijsttrekker 2014
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Wat is Student en Stad?
Student en Stad is in 1993 opgericht door een groep studenten. Zij vonden
dat er in de gemeentelijke politiek veel over jongeren werd gepraat maar veel
te weinig met hen. Om daar verandering in te brengen, stelden zij zich het
jaar daarop verkiesbaar. En met succes. Sinds maart 1994 heeft Student en
Stad haar plek in de raadszaal niet meer afgestaan. In Groningen zijn student
en stad dit jaar precies 400 jaar met elkaar verbonden. Deze verwevenheid
vinden wij zeer waardevol voor de stad. Wij staan voor een goede samenwerking tussen de kennisinstellingen, de gemeente en het bedrijfsleven.
We zijn een lokale partij en daarom niet gebonden aan regels of
richtlijnen van bovenaf. Dit betekent dat wij elk voorstel bekijken
met een open blik. Dit maakt ons pragmatisch en constructief.
Wij vinden dat jongeren de stad wat te bieden hebben. En in het kader van
‘practice what you preach’ laten wij dat ook in de gemeenteraad zien. Onze
raadsleden zijn jong en studeren vaak zelf nog maar er zijn ook veel starters
bij onze partij actief. Om zoveel mogelijk jongeren een politieke ervaring
te bieden, wisselen we bij Student en Stad door. Dat betekent dat onze
raadsleden het stokje na twee jaar overdragen aan hun opvolgers.

In het kort
Student en Stad staat voor
goede en betaalbare huisvesting voor jongeren.
Als we niks doen, staan jongeren die naar Groningen komen
om te studeren straks op straat. Om dat te voorkomen moeten
er flink wat kamers bijgebouwd worden de komende jaren. De
gemeente slaagt er zelf niet in om nieuwbouwplannen van de
grond te krijgen. Daarom willen wij de markt de speelruimte
geven die zij nodig heeft om jongerenhuisvesting te bouwen.
een bereikbare stad waar de fietser voorrang krijgt.
Hoe mooi Groningen ook is, als de stad niet bereikbaar is, blijven de
mensen weg. De komende jaren verandert de infrastructuur in de
stad. Er komt een nieuwe ringweg voor auto’s en ook het station wordt
verbouwd. Als de hele stad op de schop gaat, kunnen wij er voor
gaan zorgen dat de fietser in de nieuwe situatie de prioriteit krijgt!
een bruisende stad waar talent zich kan ontplooien.
Groningen moet dé stad zijn waar het gebeurt. Wij staan voor
een levendige stad waar creativiteit centraal staat en waar
talent zich kan ontplooien. Een stad waar evenementen volop
worden georganiseerd en waar cultuur overal tot uiting komt.
een groeiende kenniseconomie.
Groningen loopt leeg. En dan hebben we het niet over de
Groningse gasvoorraden, maar over de duizenden studenten
die jaarlijks de stad verlaten met hun diploma in de hand.
Wij vinden dit zonde en willen deze kennis voor de stad behouden. Wanneer we deze kracht laten zien, kunnen we
nieuwe bedrijven aantrekken en de werkgelegenheid groeien.
nog 400 jaar student en Stad(jer)!
En dan bedoelen we niet onze partij, maar juist de samenwerking
tussen de Stad(jers) en de studenten. Om de stad leefbaar te houden
moeten we met elkaar rekening houden. Door onderling contact te
vergroten, kunnen student en stad elkaar blijven versterken.

Goed(koop) wonen
Jongerenhuisvesting
Gelukkig kiezen er ieder jaar weer duizenden jongeren voor om in Groningen
te gaan studeren. Voor de komende acht jaar wordt een toename van 4.000
studenten verwacht. Maar tegenover die snelle groei staat een kamerverhuurmarkt die nauwelijks beweegt. Dat zorgt voor grote problemen: kamers worden
schaarser en prijzen nog hoger, zelfs voor kwalitatief slechte woonruimte.
Student en Stad wil daarom dat er meer gebouwd wordt. De gemeente
moet zorgen voor woningbouw waar vraag naar is. Op dit moment is er
voornamelijk vraag naar huurwoningen voor jongeren en starters. Van de 5.000
jongerenwoningen die eind 2014 klaar hadden moeten zijn, zijn er een schamele 1.350 gebouwd. Dat is veel te weinig. Wij maken van jongerenhuisvesting
een absolute prioriteit. We vinden dat leegstaande panden die in het bezit zijn
van de gemeente waar mogelijk omgebouwd moeten worden tot woonruimte.
Studenten zijn een onderdeel van de stad en moeten dit blijven. De Groningse
dynamiek tussen studenten en Stadjers vinden wij kenmerkend en waardevol
voor de stad. Een campus buiten de stad is daarom voor Student en Stad
geen optie.
Student en Stadjer
Groningen is al 400 jaar een stad met een universiteit. De studenten en
de stad zijn met elkaar verweven en wij vinden dit een groot goed. Maar
de laatste tijd wordt het woord studentenhuisvesting vaak in één adem
genoemd met overlast. Overlast moeten we aanpakken, maar dat je
studenten als buren krijgt, betekent nog geen overlast. Dit vooroordeel
ontstaat echter wel meer en meer, en Student en Stad gaat hier tegenin.
Overlast moeten we aanpakken bij de bron. Wanneer slordig
weggezette fietsen in een straat voor overlast zorgen, plaatsen we
fietsrekken. Als luidruchtige muziek het probleem is, spreekt de politie
mensen hierop aan. Studenten en Stadjers leven samen in de stad,
wat soms gepaard gaat met overlast. Student en Stad wil een beleid
waarbij per probleem naar een geschikte oplossing wordt gezocht.

De 15-procentnorm, die inhoudt dat in straten buiten het centrum maximaal
15 procent van de panden een kamerverhuurpand mag zijn, moet zo snel
mogelijk worden afgeschaft. Door deze norm hebben al honderden mensen
noodgedwongen hun kamer moeten verlaten. De 15-procentnorm zorgt
ervoor dat het voor particulieren in veel straten niet meer mogelijk is om
kamers te verhuren, maar als we het enorme kamertekort van de komende
jaren willen opvangen, zullen we deze straten daar hard voor nodig hebben.
Met de 15-procentnorm wil de gemeente studentenbewoning verplaatsen
van populaire locaties in de buurt van de binnenstad naar plekken waar tot
voor kort nog maar weinig studenten woonden. In deze straten wordt de
plotselinge studententoename door bewoners soms als vervelend ervaren,
omdat zij de sociale samenhang in hun straat zien veranderen. Aan de andere
kant bepalen studenten liever zelf waar ze mogen wonen. Het spreidingsbeleid
van de gemeente heeft de afgelopen jaren voor veel frictie gezorgd en heeft
geen enkel probleem opgelost. Student en Stad wil de 15-procentnorm zo
snel mogelijk afschaffen.
Starters
Van de duizenden jongeren die elk jaar afstuderen, wil een deel graag
in Groningen blijven. Veel starters zijn op zoek naar een eigen plekje,
maar hebben nog weinig vermogen opgebouwd. Student en Stad zet
zich daarom in voor voldoende betaalbare huurwoningen voor starters.
Daarnaast willen we starters in de gelegenheid stellen een woning te
kopen. Steeds meer starters zijn op zoek naar een koopwoning maar
kunnen hiervoor nog geen hypotheek krijgen. Als gevolg van de
economische crisis staan huizen vaak lang te koop en kunnen mensen
pas als hun huis verkocht is, zelf weer verhuizen. Door startersleningen
te verstrekken, helpen we de huizenmarkt in Groningen weer op gang:
starters kunnen een hypotheek krijgen voor een relatief goedkoop huis,
en de verkopers van dit huis kunnen op hun beurt een huis kopen dat
anders ook lang te koop had gestaan. Startersleningen worden verstrekt,
maar staan ook geregeld ter discussie. Als het aan Student en Stad ligt,
blijven we voorzien in voldoende startersleningen om aan de vraag te
voldoen.

“Voor afschaffing van de 15-procentnorm”

Gezinnen en ouderen
Omdat in de afgelopen jaren een steeds grotere vraag ontstond naar
gezinswoningen in groenstedelijke woonmilieus, heeft de gemeente veel geld
geïnvesteerd in projecten als Meerstad en Reitdiep. Meerstad is uitgelopen
op een financieel fiasco omdat door de crisis nauwelijks kavels en woningen
gekocht worden. Als gevolg daarvan zijn de plannen bijgesteld. Wanneer de
economie aantrekt en daarmee de verkoop van huizen, heeft Groningen een
mooi aanbod aan woningen tussen het groen en aan het water.
Als gevolg van de vergrijzing van de samenleving neemt het aantal ouderen
in Groningen toe. In 2013 heeft de gemeente een analyse gemaakt van de
woonwensen van ouderen. Hier kwam uit dat de meeste ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, het liefst in hun eigen woning die
eventueel kan worden aangepast. Uit de analyse bleek dat er genoeg geschikte
woningen zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Daarom is de
noodzaak om te investeren in huisvesting voor ouderen er op dit moment
niet. Zodra de behoefte van deze groep verandert, moet de gemeente hierop
inspelen.

“Voldoende startersleningen”

Student en Stad staat voor
kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor jongeren. Studenten
en andere jongeren die in de stad willen wonen, moeten een dak
boven hun hoofd kunnen vinden tegen een normale prijs.
een stad waar Studenten en Stadjers samenleven. Studenten horen
bij de stad, niet op een campus buiten de stad.
de afschaffing van de 15-procentnorm. Los het kamertekort op
door de markt zijn gang te laten gaan.
meer fietsenrekken in de wijken. In het geval van ruimtegebrek
kunnen hiervoor autoparkeerplekken worden opgeheven.
voldoende startersleningen. Startersleningen stellen ook jonge
mensen in staat een hypotheek te krijgen en zijn een grote stimulans
voor de woningmarkt.

Bruisende stad
Groningen heeft een centrumfunctie voor Noord-Nederland en moet zich
ook profileren als centrumstad. Een stad die aantrekkingskracht uitoefent op
haar omgeving en iets te bieden heeft aan haar mensen. Groningen moet
een bruisende stad zijn en blijven, met een rijk cultureel aanbod, een aantrekkelijke binnenstad en ruimte voor evenementen.
Kunst en cultuur
De kunst- en cultuursector is in de afgelopen jaren hard geraakt, maar staat
gelukkig nog overeind. Student en Stad wil de culturele functies die in de
afgelopen decennia met veel toewijding zijn gevormd, behouden voor de
stad. Als een belangrijke schakel in de keten wegvalt, wordt de hele keten
zwakker. Een rijk en divers cultuuraanbod trekt creatieve geesten en bedrijven
aan, en is de pijler onder de aantrekkingskracht en economische vitaliteit van
onze stad. Het behoud van de pijlers onder de cultuurstad Groningen is een
belangrijke randvoorwaarde.

We zetten in op nieuwe initiatieven. Zo geven we talent het podium om zich
te ontwikkelen en kijken we naar innovatieve financieringsmogelijkheden als
crowdfunding. Cultuur moet overal geuit kunnen worden, of dat nou in het
theater is, of op straat. We hebben een prachtige binnenstad die kan dienen
als decor.
Student en Stad staat voor
een breed cultuureel aanbod. In 2016 wordt een nieuwe cultuurnota
vastgesteld, en het op peil houden en liefst meer stimuleren van ons
cultuuraanbod is van essentieel belang om de stad aantrekkelijk te
houden.
een focus op kunst en cultuur die bijdraagt aan de aantrekkingskracht
van de stad Groningen. Het subsidiëren van een zangkoor dat puur
voor de gezelligheid bij elkaar komt, is geen taak van de gemeente.
het bieden van ruimte aan vernieuwende initiatieven. Cultuur staat
niet vast maar is continu in beweging.
Evenementen
In het gemeentelijke evenementenbeleid moeten mogelijkheden centraal
staan en niet beperkingen. Het huidige beleid werkt ondernemers en organisatoren die willen bijdragen aan een bruisende stad nog te vaak tegen, wat
zich bijvoorbeeld uit in ingewikkelde procedures voor het aanvragen van
vergunningen en willekeur in de toewijzing ervan. Daarnaast worden steeds
meer beperkingen opgelegd voor evenementenlocaties, maar worden
weinig alternatieven geboden. Student en Stad heeft zich in de afgelopen
jaren hard ingespannen voor het versoepelen van regels, bijvoorbeeld met
onze Techyes-actie. Geluidsnormen en eindtijden worden als het aan ons ligt
niet versoberd. Het tegengaan van geluidsoverlast is belangrijk, maar hier
zijn betere manieren voor, zoals het voor evenementen geschikt maken van
terreinen die niet naast woonwijken liggen.
Bestaande evenementen willen we graag behouden voor de stad. Noorderslag/Eurosonic, de KEI-week, Noorderzon, het Bevrijdingsfestival en Bommen
Berend: zomaar een greep uit het Groningse repertoire. Maar het behouden
van de gevestigde orde moet er niet toe leiden dat lokaal talent niet de
mogelijkheid krijgt om zich te ontplooien.

Groningen zet zich in om na Amsterdam dé popstad van Nederland te zijn.
Een inzet die op onze steun kan rekenen. We zijn er trots op dat nationaal
en internationaal bekende artiesten hier komen optreden in De Oosterpoort,
Vera en de Stadsschouwburg. Maar in onze ogen zijn er meer muziekstijlen
die de aandacht verdienen. Zo bloeit ook de dancescene in de stad op. Als
het gaat om dance- en technofeesten in de stad is de toon vaak negatief.
Wij zijn tegen een evenementenbeleid dat onderscheid maakt naar de aard
of naar de muzieksoort van evenementen. Wij willen alle initiatieven vanuit
de stad de ruimte geven, ook de dancescene. Dat betekent dat wij staan
voor een evenementenbeleid waarin ondernemerszin en creativiteit worden
gestimuleerd.

Student en Stad staat voor
behoud van de huidige geluidsnormen voor evenementen.
Groningen wordt oninteressant voor organisatoren en bezoekers
van evenementen als we de toegestane geluidsnormen verlagen.
ruimte voor dancefeesten en tegen een verkorting van de
toegestane duur van dancefeesten. Er zijn betere oplossingen voor
overlast, waarmee we evenementenorganisatoren niet dwarszitten.
meer geschikte evenementenlocaties. Organisatoren zijn zeer
geïnteresseerd in alternatieve locaties aan de randen van de stad,
maar de gemeente werkt niet mee. Als evenementen meer over
de stad gespreid plaatsvinden, ondervinden niet steeds dezelfde
mensen geluidsoverlast.
een evenementenbeleid waarbij de vraag en het aanbod uit de
stad leidend zijn. De gemeenteraad moet niet gaan sturen op
programmering. Mensen bepalen zelf wat zij mooie muziek vinden.

“Meer geschikte evenementenlocaties”

Binnenstad
De binnenstad van Groningen is het visitekaartje van de stad. Horecazaken
en winkels zorgen ervoor dat de binnenstad leeft, maar de crisis raakt ook hen
hard, wat voor steeds meer leegstand zorgt. Om de binnenstad aantrekkelijk
te houden is het belangrijk dat de gemeente zich inspant voor zoveel mogelijk
bezoekers. Consumenten uit het Ommeland, bezoekers van congressen
in MartiniPlaza en dagjesmensen uit de Randstad en Noord-Duitsland: ze
moeten verleid worden. De gemeente heeft veel bezuinigd op het stimuleren
van de lokale economie en ondernemers voelen dit. Elke euro die via het
economische beleidsprogramma G-kracht in de lokale economie wordt geïnvesteerd, betaalt zich ruim 14 keer terug. De harde bezuinigingen op het
economische programma van de gemeente zullen dan ook grote gevolgen
hebben. Student en Stad wil dat deze bezuinigingen worden teruggedraaid.

Student en Stad heeft zich in 2013 met succes ingezet voor de
zondagsopenstelling van supermarkten en andere levensmiddelenzaken.
De behoeften van consumenten zijn niet meer hetzelfde als vroeger. Steeds
meer mensen willen ook op zondag winkelen, bijvoorbeeld omdat ze
doordeweeks en op zaterdag geen tijd hebben om boodschappen te doen
wegens een drukke baan en andere activiteiten, of gewoon omdat ze winkelen leuk vinden. Wat Student en Stad betreft is het niet aan de gemeente
om te beoordelen hoe mensen hun vrije tijd invullen. Als mensen op zondag
willen winkelen, moet dit kunnen. Kleine ondernemers zijn verdeeld over
een algehele koopzondag, maar in steden als Leiden, Delft en Maastricht
waar al een algehele koopzondag is ingevoerd, zijn de ervaringen van zowel
consumenten als winkeliers grotendeels positief.
Student en Stad staat voor
een algehele koopzondag. Behoeften van mensen veranderen, en
de politiek moet dit niet halsstarrig tegenhouden. Een algehele
koopzondag is daarnaast goed voor de werkgelegenheid.
meer investeringen in de lokale economie. Via het economische
programma
G-kracht,
het
evenementenprogramma
binnenstad en onze marketinguitgaven om bezoekers
te trekken. De binnenstad is een belangrijke bron van
werkgelegenheid en is het visitekaartje van de stad.
verlaging van de precariobelasting. De binnenstad
wordt niet meteen een chaos als we de afmetingen van
terrassen wat minder controleren. Binnenstadondernemers
moeten we koesteren en niet onnodig belasten.
behoud van de vrije sluitingstijden in de horeca. Mensen mogen
zelf bepalen hoe laat hun avond eindigt.
het vrijlaten van horeca in het al dan niet aanbieden van piekuren en
tegen het aanpassen van de schenktijden op (sport)verenigingen.
Het tegengaan van overmatig drankgebruik is goed, maar moet
niet betuttelend worden.

Stad om in te leven
Bereikbaarheid
Groningen telt elk jaar meer inwoners en dit heeft gevolgen voor de
bereikbaarheid van de stad. Drukke verkeersknooppunten komen
steeds meer onder druk te staan, wat soms leidt tot een rits aan bussen
door de binnenstad en vaststaand verkeer op de ringwegen. Het is
van groot belang dat we plekken die dagelijks vele duizenden mensen
trekken, zoals onderwijslocaties en ziekenhuizen, bereikbaar houden.
Student en Stad is voor een autoluwe binnenstad. Automobilisten kunnen
hun auto gratis parkeren op P+R-terreinen aan de rand van de stad en met de
bus verder naar het centrum. De binnenstad is het domein van wandelaars en
fietsers. Het openbaar vervoer moet betaalbaar blijven en een groot publiek
bedienen, maar onrendabele lijnen mogen er niet voor zorgen dat op drukke
lijnen zoals lijn 15, volle bussen de bushaltes voorbij rijden, omdat er geen
geld is voor meer businzet.
Fietsgebruik moet gestimuleerd worden, dus we zorgen voor voldoende
fietsenstallingen, met name bij het hoofdstation en in de binnenstad. De
fiets en het openbaar vervoer moeten aantrekkelijke manieren zijn om de
stad te bereiken zodat de binnenstad in principe autoluw is. In de komende
jaren gaat er veel geld naar het OV en naar de automobilist; het station wordt
verbouwd en de Zuidelijke Ringweg gaat op de schop. Ondertussen mag de
fietser niet vergeten worden. We houden fietsparkeren gratis en zorgen voor
kwalitatieve en veilige fietsverbindingen van en naar de belangrijke dynamo’s
in de stad. Gevaarlijke verkeerssituaties moeten worden aangepakt, zoals de
oversteek van het Noorderplantsoen naar de Korreweg, en de kruispunten
op het Zernike.

“Meer fietsenstallingen bij het station”

Student en Stad staat voor
goed openbaar vervoer, dat betaalbaar is voor iedereen. De
vergrijzing en de toename van studenten vergroot de behoefte aan
openbaar vervoer.
meer bussen naar Zernike, zodat afgeladen bussen
de bushaltes niet voorbijrijden. In het begin van het
collegejaar rijden elk jaar weer te weinig bussen.
voldoende fietsenstallingen in de binnenstad en bij het hoofdstation.
Ook in het weekend, wanneer de behoefte aan fietsenstallingen bij het
hoofdstation het grootst is, moet iedereen zijn fiets kunnen parkeren.
het gratis fietsparkeren overal in de stad. Fietsgebruik moet niks
kosten, maar juist gestimuleerd worden.

Handhaving en veiligheid
In met name het A-kwartier is in de afgelopen jaren steeds meer overlast ontstaan
als gevolg van drugshandel en criminaliteit. Bewoners en voorbijgangers voelen zich hierdoor geregeld geïntimideerd. In zulke gevallen is het belangrijk
dat de politie beschikking heeft over voldoende instrumenten om de overlast
aan te pakken. Permanent blauw op straat in bijvoorbeeld de Hoekstraat zou
de overlast oplossen, maar is onbetaalbaar. Middelen als cameratoezicht en
preventief fouilleren kunnen onder strenge voorwaarden toegepast worden,
als de overlast te groot wordt. Niet om iedereen die iets bij zich heeft dat niet
mag op te pakken, wel om te zorgen dat criminelen geen vrij spel hebben.
Op dit moment heeft Groningen veertien coffeeshops. Deze coffeeshops
moeten echter op illegale wijze aan hun bevoorrading komen, want wietteelt
is strafbaar. Wiet wordt vaak gekweekt op zolderkamertjes waar elektriciteit
wordt afgetapt en een groot brandgevaar is. Waarom zouden we coffeeshops
toestaan maar hun bevoorrading illegaal houden? Wij vinden dat Groningen
een voorloper moet zijn in pilots voor gereguleerde wietteelt.

“Een
leidende rol voor Groningen in pilots over
gereguleerde wietteelt”
Student en Stad staat voor
meer gratis brandveiligheidschecks in studentenhuizen.
Studentenhuizen zijn bovengemiddeld niet brandveilig.
meer gebruik van sociale media door politie. De politie kan zo beter
informatie verstrekken, maar ook beter informatie ontvangen.
de mogelijkheid van cameratoezicht en preventief fouilleren,
maar alleen als dit echt nodig is. Meer blauw op straat is de
beste oplossing, maar in sommige gevallen onbetaalbaar.
een leidende rol voor Groningen in pilots over gereguleerde
wietteelt. Coffeeshops toestaan maar hun bevoorrading illegaal
houden, werkt criminele netwerken in de hand.

Sociale stad
Als gevolg van de zogeheten decentralisaties krijgt de gemeente
meer verantwoordelijkheden in het sociale domein. Student
en Stad staat voor een samenleving waarin iedereen zich kan
ontwikkelen. Sommige mensen hebben hierbij ondersteuning nodig.
Daar waar hulp nodig is, zal dat moeten leiden tot een zo groot mogelijke
zelfredzaamheid. In sommige gevallen is blijvende hulp door de overheid
nodig om iemand mee te kunnen laten doen. Deze hulp moet dichtbij
mensen in de wijk aanwezig zijn. De gemeente zal meer dan voorheen de
samenwerking met instellingen en andere partners in de stad moeten zoeken,
omdat de financiële kortingen van het Rijk ons niet langer in staat zullen stellen om alles zelf te doen.
Een vangnet, waarin altijd de mogelijkheid tot een grote mate van zelfregie
voorop staat, moet behouden blijven. Het doel is een stad waarin zorgen
voor elkaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, waarin iedereen de
regie en verantwoordelijkheid op zich neemt voor diens eigen leven en
leefomgeving zonder daarbij direct een beroep op de overheid te doen.
Ook iemand die in meer of mindere mate afhankelijk is van hulp en ondersteuning
vanuit de overheid kan een bijdrage leveren aan de maatschappij. Door een
bijdrage te leveren aan de maatschappij voelen mensen zich gewaardeerd
en verbonden. Wanneer dit niet mogelijk is in de vorm van betaald werk,
kan iemand aan de slag als vrijwilliger of als trainer bij een vereniging.
Student en Stad staat voor
het bieden aan een vangnet aan diegenen die dit hard nodig hebben.
het stimuleren van een samenleving waarin inwoners de regie en
verantwoordelijkheidoverhuneigenlevenenleefomgevingoppakken.
het uitgaan van de kracht in mensen. Pas maatwerk toe en kijk op
welke manier iemand een bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Duurzaamheid
De gemeente mag niet weglopen voor haar mondiale verantwoordelijkheden.
Student en Stad staat achter de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen
van de gemeente. We vinden dat bij investeringen in duurzaamheid
gekeken moet worden naar de spin-off. Als een investering in
een bepaald project zorgt voor veel banen of een impuls in onze
kenniseconomie, gaat daar onze voorkeur naar uit. Student en Stad denkt
dat duurzaamheid en de kenniseconomie elkaar kunnen versterken.
We steunen de ambitie van Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn.
Maar het is belangrijk om te erkennen dat de gemeente maar een klein
aandeel heeft in het energieverbruik van de stad. Inwoners en bedrijven moet
de gemeente aansporen om duurzamer te leven.
De aanwezigheid van kennisinstellingen in de stad biedt een uitgelezen kans
om in te zetten op innovatie. Door samen te werken met de RUG, de Hanzehogeschool en het UMCG kan de gemeente technologische en innovatieve
ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied stimuleren.

“Een stad waarin duurzaamheid en de
kenniseconomie elkaar versterken”
Student en Stad staat voor
de doelstelling om voor 2035 een energieneutrale stad te worden.
De gemeente heeft een aanjagende rol om bedrijven en bewoners
bewust te maken van energieverbruik.
een stad waarin duurzaamheid en de kenniseconomie elkaar versterken. Groningen is dé kennisstad over energie.
het stimuleren van innovatie en het promoten van technische ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied.
het implementeren van duurzame energiebronnen zoals warmtekoudeopslag en geothermie.

Sport
Groningen is een sportieve stad, mede door haar jonge bevolking. Dit zorgt voor
een grote vraag naar sportvoorzieningen, waar op veel plekken een tekort aan
is. Recreatieve sporters en topsporters concurreren daarbij soms om dezelfde
faciliteiten. Waar we zien dat vooral onder kinderen steeds meer overgewicht
bestaat, is het belang van aandacht voor breedtesport evident. Maar Student en
Stad vindt niet dat de gemeente talentontwikkeling en topsportbevordering
links moet laten liggen. Topsporters en sporttalenten zorgen ervoor
dat kinderen aangemoedigd worden om te gaan sporten, en andersom
komen door sportstimulering in brede zin sporttalenten bovendrijven.
Op het gebied van studentensport ligt de verantwoordelijkheid met name bij
de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool. Toch is ook de studentensport
deels afhankelijk van gemeentelijke sportvoorzieningen. Als (studentensport)
verenigingen door snelle groei in het nauw komen, moet de gemeente
zich inspannen om deze verenigingen te helpen aan meer accommodatie.
Daarnaast kan voor de gemeente een rol liggen in het ondersteunen
van door studentensportverenigingen opgezette evenementen.
Daarnaast kan voor de gemeente een rol liggen in het ondersteunen
van
door(studenten)sportverenigingen
opgezette
evenementen.
De ontwikkelingen op Corpus den Hoorn kunnen op onze steun rekenen.
Met de komst van FC Groningen naar het sportpark ontstaat een samenspel
tussen de top- en de breedtesport. Met de bouw van een nieuwe sporthal
in samenwerking met het Noorderpoortcollege zal Groningen eindelijk
beschikken over een turnfaciliteit. Helaas ontbreekt er nog een 50-meterzwembad in de stad.
Student en Stad staat voor
meer en betere sportvoorzieningen.
meer aandacht voor bewegingsonderwijs.

“Een sportbeleid waarin breedtesport en topsport elkaar
versterken”

een sportbeleid waarin breedtesport en topsport elkaar versterken.
meer topsportfaciliteiten zoals een turnhal en een 50-meterbad.

Onderwijs
De gemeente moet zich inspannen voor een doorlopende leerlijn in
het onderwijs. De aansluiting tussen basisschoolonderwijs, voortgezet
onderwijs en beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs moet zo
goed mogelijk zijn. Daarnaast moeten het onderwijs en de arbeidsmarkt
elkaar weten te vinden. De gemeente kan hieraan bijvoorbeeld
bijdragen door het Ondernemerstrefpunt te blijven ondersteunen.
De Vensterschool is een waardevol concept. Door verschillende organisaties
zoals jongerenwerk, buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf
en een school onder te brengen in dezelfde locatie, kunnen zij elkaar
versterken. Het maakt ook jeugdzorg en hulp voor ouders bij het opvoeden
gemakkelijk toegankelijk. Groningen is een voorloper op dit gebied. Wij
willen dit graag zou houden, en waar mogelijk het concept versterken.
In de zorg gaat er de komende jaren veel veranderen. Het sociale domein
wordt anders ingericht en de gemeente draagt de verantwoordelijkheid.
Voor deze nieuwe functie zijn er nieuwe vakkrachten nodig. Dit
betekent dat de gemeente moet gaan samenwerken met hogere
onderwijsinstellingen in de stad om te zorgen dat de vakkrachten
die straks nodig zijn, beschikken over de juiste competenties.
Student en Stad staat voor
een doorlopende leerlijn.
ondersteuning van het Ondernemerstrefpunt, waar het onderwijs en
bedrijfsleven elkaar ontmoeten.
een divers onderwijsaanbod.
het versterken van het Vensterschoolconcept.
samenwerking tussen de gemeente en zorgopleidingen om te zorgen dat de vakkrachten die in de toekomst afstuderen, beschikken
over de juiste vaardigheden die nodig zijn binnen het nieuwe sociale
domein.

“Ondersteuning van het Ondernemerstrefpunt, waar het
onderwijs en bedrijfsleven elkaar
ontmoeten”

Stad om in te blijven
Kennisstad
Groningen is een kennisstad. Daarmee zijn we een unieke stad in NoordNederland. Het is belangrijk dat we blijven investeren in talent en in het
benutten van de aanwezige kennis. In Groningen studeren elk jaar duizenden
jongeren af, maar er is nauwelijks werkgelegenheid voor hogeropgeleiden.
Hiermee verdwijnt waardevolle kennis uit de stad. Een goede samenwerking
tussen het bedrijfsleven, de gemeente en de kennisinstellingen versterkt de
lokale economie.
Wij vinden het creëren van meer werkgelegenheid voor hogeropgeleiden een
van de belangrijkste uitdagingen van de gemeente voor de komende jaren.
Een extra baan voor een hogeropgeleide zorgt voor een aanzuigende werking
op de arbeidsmarkt, waarmee we ook banen creëren voor lageropgeleiden.
Hierdoor kunnen we als stad beter profiteren van alle aanwezige kennis,
maar kunnen we ook perspectief bieden aan al die jongeren die moeilijk aan
de bak komen. De jeugdwerkloosheid neemt toe en verdient een structurele
aanpak. Met het actieplan jeugdwerkloosheid is een eerste stap gezet maar
er moet nog erg veel gebeuren. Wij vinden dat elke jongere een eerlijke kans
moet krijgen om te starten op de arbeidsmarkt.

De kennisinstellingen en de gemeente zijn samen verantwoordelijk
voor het investeren in de kenniseconomie. Dit gebeurt nu
nog via het samenwerkingsverband Akkoord van Groningen,
maar grote bezuinigingen vormen een bedreiging voor deze
samenwerking. Student en Stad wil meer investeringen in de
kenniseconomie in de komende vier jaar.
Student en Stad staat voor
focus op banen voor hogeropgeleiden. In het economisch
programma programma van de gemeente Groningen moet de
nadruk liggen op het creëren van werkgelegenheid voor
hogeropgeleiden. Uit onderzoek blijkt dat deze banen met een
multipliereffect zorgen voor meer banen voor lageropgeleiden.
meer geld voor het Akkoord van Groningen. Binnen dit samenwerkingsverband werkt de gemeente samen met de RUG, de
Hanzehogeschool en het UMCG aan de kenniseconomie van
Groningen.
traineeships bij de gemeente. De gemeente Groningen moet zich
opstellen als aantrekkelijke werkgever voor jong talent.
ruimte voor jongeren in de gemeentelijke organisatie. Op dit
moment wordt niemand aangenomen en vergrijst het ambtelijke
apparaat met de dag. Een massaontslag is onwenselijk, maar om
ruimte te bieden aan jongeren is het onvermijdelijk dat een aantal
ambtenaren plaatsmaken voor jongeren.
Ondernemerschap
Een stad om in te blijven betekent ook dat er ruimte is voor nieuwe initiatieven. Veel jonge ondernemers willen graag hun bedrijf
starten in Groningen. Wij vinden dat we start-ups zoveel mogelijk
moeten stimuleren. Voor een deel gebeurt dit al door middel van
bijvoorbeeld Cube050 of het Launch Café waar jonge ondernemers
elkaar kunnen treffen en kunnen werken.

Toch verlaten nog veel starters de stad. Om deze kracht voor de stad te
behouden willen wij leegstaande gemeentepanden inzetten als flexibele
werkplekken. Met de nodige aanpassingen zijn leegstaande kantoorpanden
heel gemakkelijk geschikt te maken voor zelfstandige ondernemers en ook
nog eens heel betaalbaar.
We willen Groningse ondernemingen stimuleren en lokale initiatieven
omarmen. Dit willen we doen door een zogenaamde ondernemerslening
aan te bieden. Met zo’n lening zorgen we ervoor dat mensen met een goed
en vernieuwend idee maar zonder startkapitaal, tegen een aantrekkelijk
tarief bij de gemeente kunnen lenen. Op die manier stimuleren we dat
mensen de stap zetten van een goed idee naar ondernemen. Daarnaast
willen we dat jonge ondernemingen in de eerste jaren minder gemeentelijke
belasting hoeven te betalen. Daarmee geven we startende ondernemers de
kans om in hun onderneming te investeren en daarmee indirect in de stad.
Bedrijven in de stad zorgen voor werkgelegenheid. Om meer bedrijven naar
de stad te trekken is het belangrijk dat het vestigingsklimaat aantrekkelijk is.
Dit betekent dat het prettig wonen is in Groningen, dat het culturele aanbod
gevarieerd is en dat de stad vanuit de regio goed bereikbaar is. Hier zullen wij
ons voor in blijven zetten.
Student en Stad staat voor
het stimuleren van start-ups en ondernemerschap. Dit doen we
onder andere door het aanbieden van ondernemersleningen en
het verlagen gemeentelijke belastingen voor startende ondernemers.
een incubator in de binnenstad. Veel jongeren barsten van de
goede ideeën, maar hebben wat hulp nodig bij het starten van
een eigen bedrijf. Met een incubatorvoorziening in de binnenstad
kunnen we jongeren hierbij beter faciliteren.

“Stimuleren van start-ups en jong ondernemerschap”

Colofon
Dit verkiezingsprogramma is geschreven door de fractie van Student en Stad.
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